
UCHWAŁA NR XLIV/305/10  

RADY GMINY LUTOMIERSK  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 

cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.

j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr

157 poz. 1241, Nr 223 poz. 1458,); art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr

54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr

168 poz.1323, ,Nr 227, poz. 1505) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze

Gminy Lutomiersk w celu: 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa

w § 1 pkt.1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia : 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się  także do placów, zatok postojowych

i autobusowych.  

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się  jak zajęcie pasa

drogowego przez 1 dzień.  

§ 3. 1. Ustala się  następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2: 

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują  pełny rok kalendarzowy

umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokoś ć  rocznych stawek opłat obliczana jest

proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  

§ 4. Ustala się  następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3: 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/128/2004 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 marca 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.  

§   7 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985roku o drogach publicznych ( tekst

jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19 poz. 115) organ stanowiący, jednostki samorządu terytorialnego

w drodze uchwały ustala dla dróg, których jest zarządcą,  wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2

pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj

elementu zajętego pasa drogowego, procentową  wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj

zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie

drogowym.  

Obecnie zdecydowano się  na podwyższenie stawek wynikających z obowiązujących uchwał.

Dla przejrzystości aktu prawnego, proponuje się  nową  uchwałę w tym zakresie, uwzględniającą

wszystkie dokonane dotąd zmiany. Uchwała reguluje odpłatności z tytułu zajęcia pasa drogowego  

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  

a w szczególności za : 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985roku o drogach publicznych wysokość stawki opłaty  

za zajęcie 1 m2 pasa drogowego nie może przekroczyć: 

Proponowane obecnie stawki opłat są umiarkowane. Pozostawiono możliwość  

ich podwyższenia do górnej granicy w latach następnych. Intencją  wzrostu stawek jest ustalenie

nowych propozycji dla opłat za zajęcie pasa drogowego.  

Ponieważ ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie uchwałą

organu stanowiącego tj. Rady Gminy, wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.  

Poniżej tabela dotycząca zmiany stawek opłat elementów pasa drogowego i opłat rocznych: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową,  przebudową,

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

1) przy zajęciu chodnika, zieleńca, pobocza, rowu - 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 3,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości - 6,00 zł.

1) poza terenem zabudowanym - 20,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym - 30,00 zł;

3) na obiekcie mostowym - 120,00 zł.

1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym - 0,20 zł,

b) w terenie zabudowanym - 0,40 zł;

2) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut innych obiektów - 0,20 zł;

3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy 

Lutomiersk  

 

Tadeusz Rychlik 

 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

- 10,00 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego w celach o których mowa

w pkt. 1, 3 i 4 niniejszego uzasadnienia, 

- 200,00 zł za jeden rok w celu o którym mowa w pkt. 2 niniejszego uzasadnienia.

Elementy pasa drogowego Stara 

stawka

Nowa 

stawka

Wzrost 

w %

Jezdnia:

jezdnia do 50 % szerokości 1,50 zł 3,00 zł 100 %

Jezdnia powyżej 50 % szerokości 3,00 zł 6,00 zł 100%

chodnik, zieleniec, pobocze, rów 1,00 zł 2,00 zł 100%

Za rzut poziomy obiektu handlowego lub 

usługowego :

poza terenem zabudowanym 0,10 zł 0,20 zł 100 %

w terenie zabudowanym 0,20 zł 0,40 zł 100 %

inne obiekty 0,10 zł 0,20 zł 100 %

reklamy 1,20 zł 2,00 zł 66,67 %

Opłaty roczne za urządzenia infrastruktury 

technicznej:

poza terenem zabudowanym 10,00 zł 20,00 zł 100 %

obszarze zabudowanym 15,00 zł 30,00 zł 100 %

na obiekcie mostowym 60,00 zł 120,00 zł 100 %

Przewodniczący Rady Gminy 

Lutomiersk  

 

Tadeusz Rychlik 
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UCHWAŁA NR XLIV/305/10  

RADY GMINY LUTOMIERSK  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 

cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.

j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr

157 poz. 1241, Nr 223 poz. 1458,); art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr

54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr

168 poz.1323, ,Nr 227, poz. 1505) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze

Gminy Lutomiersk w celu: 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa

w § 1 pkt.1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia : 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się  także do placów, zatok postojowych

i autobusowych.  

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się  jak zajęcie pasa

drogowego przez 1 dzień.  

§ 3. 1. Ustala się  następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2: 

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują  pełny rok kalendarzowy

umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokoś ć  rocznych stawek opłat obliczana jest

proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  

§ 4. Ustala się  następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3: 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/128/2004 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 marca 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.  

§   7 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985roku o drogach publicznych ( tekst

jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19 poz. 115) organ stanowiący, jednostki samorządu terytorialnego

w drodze uchwały ustala dla dróg, których jest zarządcą,  wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2

pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj

elementu zajętego pasa drogowego, procentową  wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj

zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie

drogowym.  

Obecnie zdecydowano się  na podwyższenie stawek wynikających z obowiązujących uchwał.

Dla przejrzystości aktu prawnego, proponuje się  nową  uchwałę w tym zakresie, uwzględniającą

wszystkie dokonane dotąd zmiany. Uchwała reguluje odpłatności z tytułu zajęcia pasa drogowego  

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  

a w szczególności za : 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985roku o drogach publicznych wysokość stawki opłaty  

za zajęcie 1 m2 pasa drogowego nie może przekroczyć: 

Proponowane obecnie stawki opłat są umiarkowane. Pozostawiono możliwość  

ich podwyższenia do górnej granicy w latach następnych. Intencją  wzrostu stawek jest ustalenie

nowych propozycji dla opłat za zajęcie pasa drogowego.  

Ponieważ ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie uchwałą

organu stanowiącego tj. Rady Gminy, wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.  

Poniżej tabela dotycząca zmiany stawek opłat elementów pasa drogowego i opłat rocznych: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową,  przebudową,

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

1) przy zajęciu chodnika, zieleńca, pobocza, rowu - 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 3,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości - 6,00 zł.

1) poza terenem zabudowanym - 20,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym - 30,00 zł;

3) na obiekcie mostowym - 120,00 zł.

1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym - 0,20 zł,

b) w terenie zabudowanym - 0,40 zł;

2) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut innych obiektów - 0,20 zł;

3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy 

Lutomiersk  

 

Tadeusz Rychlik 

 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

- 10,00 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego w celach o których mowa

w pkt. 1, 3 i 4 niniejszego uzasadnienia, 

- 200,00 zł za jeden rok w celu o którym mowa w pkt. 2 niniejszego uzasadnienia.

Elementy pasa drogowego Stara 

stawka

Nowa 

stawka

Wzrost 

w %

Jezdnia:

jezdnia do 50 % szerokości 1,50 zł 3,00 zł 100 %

Jezdnia powyżej 50 % szerokości 3,00 zł 6,00 zł 100%

chodnik, zieleniec, pobocze, rów 1,00 zł 2,00 zł 100%

Za rzut poziomy obiektu handlowego lub 

usługowego :

poza terenem zabudowanym 0,10 zł 0,20 zł 100 %

w terenie zabudowanym 0,20 zł 0,40 zł 100 %

inne obiekty 0,10 zł 0,20 zł 100 %

reklamy 1,20 zł 2,00 zł 66,67 %

Opłaty roczne za urządzenia infrastruktury 

technicznej:

poza terenem zabudowanym 10,00 zł 20,00 zł 100 %

obszarze zabudowanym 15,00 zł 30,00 zł 100 %

na obiekcie mostowym 60,00 zł 120,00 zł 100 %

Przewodniczący Rady Gminy 

Lutomiersk  

 

Tadeusz Rychlik 
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UCHWAŁA NR XLIV/305/10  

RADY GMINY LUTOMIERSK  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 

cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.

j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr

157 poz. 1241, Nr 223 poz. 1458,); art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr

54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr

168 poz.1323, ,Nr 227, poz. 1505) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze

Gminy Lutomiersk w celu: 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa

w § 1 pkt.1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia : 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się  także do placów, zatok postojowych

i autobusowych.  

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się  jak zajęcie pasa

drogowego przez 1 dzień.  

§ 3. 1. Ustala się  następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2: 

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują  pełny rok kalendarzowy

umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokoś ć  rocznych stawek opłat obliczana jest

proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  

§ 4. Ustala się  następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3: 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/128/2004 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 marca 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.  

§   7 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985roku o drogach publicznych ( tekst

jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19 poz. 115) organ stanowiący, jednostki samorządu terytorialnego

w drodze uchwały ustala dla dróg, których jest zarządcą,  wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2

pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj

elementu zajętego pasa drogowego, procentową  wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj

zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie

drogowym.  

Obecnie zdecydowano się  na podwyższenie stawek wynikających z obowiązujących uchwał.

Dla przejrzystości aktu prawnego, proponuje się  nową  uchwałę w tym zakresie, uwzględniającą

wszystkie dokonane dotąd zmiany. Uchwała reguluje odpłatności z tytułu zajęcia pasa drogowego  

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  

a w szczególności za : 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985roku o drogach publicznych wysokość stawki opłaty  

za zajęcie 1 m2 pasa drogowego nie może przekroczyć: 

Proponowane obecnie stawki opłat są umiarkowane. Pozostawiono możliwość  

ich podwyższenia do górnej granicy w latach następnych. Intencją  wzrostu stawek jest ustalenie

nowych propozycji dla opłat za zajęcie pasa drogowego.  

Ponieważ ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie uchwałą

organu stanowiącego tj. Rady Gminy, wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.  

Poniżej tabela dotycząca zmiany stawek opłat elementów pasa drogowego i opłat rocznych: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową,  przebudową,

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

1) przy zajęciu chodnika, zieleńca, pobocza, rowu - 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 3,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości - 6,00 zł.

1) poza terenem zabudowanym - 20,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym - 30,00 zł;

3) na obiekcie mostowym - 120,00 zł.

1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym - 0,20 zł,

b) w terenie zabudowanym - 0,40 zł;

2) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut innych obiektów - 0,20 zł;

3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy 

Lutomiersk  

 

Tadeusz Rychlik 

 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

- 10,00 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego w celach o których mowa

w pkt. 1, 3 i 4 niniejszego uzasadnienia, 

- 200,00 zł za jeden rok w celu o którym mowa w pkt. 2 niniejszego uzasadnienia.

Elementy pasa drogowego Stara 

stawka

Nowa 

stawka

Wzrost 

w %

Jezdnia:

jezdnia do 50 % szerokości 1,50 zł 3,00 zł 100 %

Jezdnia powyżej 50 % szerokości 3,00 zł 6,00 zł 100%

chodnik, zieleniec, pobocze, rów 1,00 zł 2,00 zł 100%

Za rzut poziomy obiektu handlowego lub 

usługowego :

poza terenem zabudowanym 0,10 zł 0,20 zł 100 %

w terenie zabudowanym 0,20 zł 0,40 zł 100 %

inne obiekty 0,10 zł 0,20 zł 100 %

reklamy 1,20 zł 2,00 zł 66,67 %

Opłaty roczne za urządzenia infrastruktury 

technicznej:

poza terenem zabudowanym 10,00 zł 20,00 zł 100 %

obszarze zabudowanym 15,00 zł 30,00 zł 100 %

na obiekcie mostowym 60,00 zł 120,00 zł 100 %

Przewodniczący Rady Gminy 
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UCHWAŁA NR XLIV/305/10  

RADY GMINY LUTOMIERSK  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 

cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.

j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr

157 poz. 1241, Nr 223 poz. 1458,); art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr

54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr

168 poz.1323, ,Nr 227, poz. 1505) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze

Gminy Lutomiersk w celu: 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa

w § 1 pkt.1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia : 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się  także do placów, zatok postojowych

i autobusowych.  

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się  jak zajęcie pasa

drogowego przez 1 dzień.  

§ 3. 1. Ustala się  następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2: 

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują  pełny rok kalendarzowy

umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokoś ć  rocznych stawek opłat obliczana jest

proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  

§ 4. Ustala się  następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3: 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/128/2004 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 marca 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.  

§   7 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985roku o drogach publicznych ( tekst

jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19 poz. 115) organ stanowiący, jednostki samorządu terytorialnego

w drodze uchwały ustala dla dróg, których jest zarządcą,  wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2

pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj

elementu zajętego pasa drogowego, procentową  wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj

zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie

drogowym.  

Obecnie zdecydowano się  na podwyższenie stawek wynikających z obowiązujących uchwał.

Dla przejrzystości aktu prawnego, proponuje się  nową  uchwałę w tym zakresie, uwzględniającą

wszystkie dokonane dotąd zmiany. Uchwała reguluje odpłatności z tytułu zajęcia pasa drogowego  

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  

a w szczególności za : 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985roku o drogach publicznych wysokość stawki opłaty  

za zajęcie 1 m2 pasa drogowego nie może przekroczyć: 

Proponowane obecnie stawki opłat są umiarkowane. Pozostawiono możliwość  

ich podwyższenia do górnej granicy w latach następnych. Intencją  wzrostu stawek jest ustalenie

nowych propozycji dla opłat za zajęcie pasa drogowego.  

Ponieważ ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie uchwałą

organu stanowiącego tj. Rady Gminy, wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.  

Poniżej tabela dotycząca zmiany stawek opłat elementów pasa drogowego i opłat rocznych: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową,  przebudową,

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

1) przy zajęciu chodnika, zieleńca, pobocza, rowu - 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 3,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości - 6,00 zł.

1) poza terenem zabudowanym - 20,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym - 30,00 zł;

3) na obiekcie mostowym - 120,00 zł.

1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym - 0,20 zł,

b) w terenie zabudowanym - 0,40 zł;

2) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut innych obiektów - 0,20 zł;

3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.
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1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

- 10,00 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego w celach o których mowa

w pkt. 1, 3 i 4 niniejszego uzasadnienia, 

- 200,00 zł za jeden rok w celu o którym mowa w pkt. 2 niniejszego uzasadnienia.

Elementy pasa drogowego Stara 

stawka

Nowa 

stawka

Wzrost 

w %

Jezdnia:

jezdnia do 50 % szerokości 1,50 zł 3,00 zł 100 %

Jezdnia powyżej 50 % szerokości 3,00 zł 6,00 zł 100%

chodnik, zieleniec, pobocze, rów 1,00 zł 2,00 zł 100%

Za rzut poziomy obiektu handlowego lub 

usługowego :

poza terenem zabudowanym 0,10 zł 0,20 zł 100 %

w terenie zabudowanym 0,20 zł 0,40 zł 100 %

inne obiekty 0,10 zł 0,20 zł 100 %

reklamy 1,20 zł 2,00 zł 66,67 %

Opłaty roczne za urządzenia infrastruktury 

technicznej:

poza terenem zabudowanym 10,00 zł 20,00 zł 100 %

obszarze zabudowanym 15,00 zł 30,00 zł 100 %

na obiekcie mostowym 60,00 zł 120,00 zł 100 %

Przewodniczący Rady Gminy 

Lutomiersk  

 

Tadeusz Rychlik 
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